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Tisztelt Közgyűlés! 

A közterület rendeltetéstől eltérő célra történő használatát Szeged Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről szóló, többször módosított 
57/1999. (XII. 23.) Kgy. rendelet szabályozza. 

A rendelet 4. §-a tételesen felsorolja az engedélyhez kötött, illetőleg engedélyhez nem 
kötött közterületen folytatható használat eseteit. 

Nem szerepel a felsorolásban, de az utóbbi években sajnálatosan megfigyelhető 
elszaporodó jelenség a közterületen történő koldulás, mely tapasztalható Szeged 
belvárosában és egyéb területein is. Ennek formája a belvárosban a tereken, utcákon a 
járókelőktől, a város egyéb pontjain elsősorban a bevásárló központok parkolóinak 
területén, piacokon a vásárlóktól, illetőleg a közutakon útkereszteződésekben, 
jelzőlámpáknál várakozó autósoktól történő kéregetés. Ennek szomorú okai mellett káros 
hatásai jelentkezhetnek részben a lakosok biztonság érzetének romlásában és ehhez 
kapcsolódóan az idegenforgalomban, valamint a közutakon történő koldulás esetén a 
közlekedés biztonságának veszélyeztetésében. Tapasztalatok szerint egyébként a 
jelenleg Szegeden ismert kolduló személyek döntően nem városunk lakói, illetőleg nem 
országunk állampolgárai. 

Fenti szempontokat figyelembe véve a tevékenység visszaszorítása illetőleg a város 
meghatározott területeire vonatkozó megtiltása indokolt. 

A koldulás többféle módon is megvalósulhat. Két módozatát a szabálysértésekről szóló 
1999. évi LXIX. tv. (146. § gyermekkel koldulás), illetőleg a végrehajtására kiadott, az 
egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet (5. § zaklató 
módon történő koldulás) szabálysértésnek nyilvánítja. Elkövetőjével szemben 100.000 
illetőleg 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírság kiszabására van lehetőség. Mindkét magatartás 
tehát tilos a város bármely pontján. 

Nem tilos ugyanakkor a közterületen, nyilvános helyen történő úgynevezett �néma� 
kéregetés, ami nem jár a lakosok zaklatásával ugyan, mégis a jelenség kedvezőtlenül 
hathat a város idegenforgalmára, az idelátogató bel- és külföldi vendégek közérzetére. 
Kiemelten fontos ezért a belváros védelme. Fontos ugyanakkor a lakosság 
közbiztonságának javítása érdekében a lakosság által gyakran és nagy számban 



látogatott Mars téri piac teljes területének védelme is.  

Szeged város jobb megítélése érdekében indokolt a város idegenforgalmi illetőleg 
közbiztonsági szempontból frekventált területeiről e tevékenység kiszorítása, ezért 
szükséges a jelzett területeken a koldulás, mint tevékenység megtiltása.  

Javasoljuk e rendelkezés önkormányzati rendeletbe (közterület-használati rendelet) 
foglalását. Ezen intézkedés megtételének lehetőségét az Alkotmánybíróság a 17/1998. 
(V. 13.) AB határozata is alátámasztja, mely szerint az önkormányzat képviselő testülete 
rendeletében a város egyes övezeteire kiterjedően tilalmat vagy korlátozást állapíthat 
meg olyan magatartásra, amelyet egyébként országos szintű jogszabály megenged 
(�néma� koldulás). Az Alkotmánybíróság kifejti, hogy nem minősül 
alkotmányellenesnek, ha az önkormányzati rendelet a helyi lakosság érdekében, 
ugyancsak egyes övezetekre kiterjedő érvénnyel szigorúbb korlátozást vagy tilalmat 
állapít meg, mint azt az országos jogszabály általános érvénnyel tette. 

Az intézkedés eredményessége, hatékonysága érdekében javasoljuk a rendelkezés 
megszegését az önkormányzati rendeletben szabálysértésnek minősíteni. Ez lehetőséget 
biztosít a rendőrség és a közterület felügyelők számára a szabálysértőkkel szembeni 
fellépésre. 

A szabálysértésekről szóló törvény 16. § (2) bekezdése szerint önkormányzati rendelet 
harmincezer Ft-ban állapíthatja meg a pénzbírság legmagasabb összegét. Figyelemmel 
azonban arra, hogy a zaklató koldulás a kormányrendelet szerint harmincezer Ft összegű 
pénzbírsággal sújtható, javasoljuk ezért az önkormányzati rendeletben a pénzbírság 
mértékét alacsonyabban, huszonötezer Ft-ban meghatározni. 

Javasoljuk, hogy a tiltás az idegenforgalmi szempontok figyelembe vételével a Tisza 
Lajos krt. páratlan oldala és a Tisza folyó által határolt belvárosi területre, a 
közbiztonsági szempontot figyelembe véve pedig a Mars tér teljes területére terjedjen ki. 

Tisztelt Közgyűlés! 

Kérjük a közterület-használati rendelet módosításáról készített rendelet-tervezet 
megvitatását és elfogadását. 

S z e g e d, 2005. február 03. 
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